програм и литература

1. Претпоставке тумачења књижевног дела и његова сврха
Развој проучавања књижевности који је довео до вештине тумачења. – Однос
између проучавања и тумачења књижевног дела. – Књижевна херменеутика у
односу на општу херменеутику. – Заснивање вештине тумачења или
интерпретације у стилистичкој критици. – Повезивање сазнања из модерне науке о
језику и модерне науке о књижевности. – Природа и сврха интерпретације у
универзитетској настави књижевности. – Интерпретација у проучавању и настави
српске књижевности (историјски осврт и данашње стање).

2. Природа и функција књижевног дела
Књижевно дело међу другим уметничким делима. – Текст књижевног дела и врсте
неопходних текстолошких обавештења. – Језик којим нам говори књижевно дело. –
Специфичне одлике књижевне комуникације. – О природноме језику као медијуму
књижевности. – Основни комуникациони троугао: аутор - дело - читалац. –
Поетика као скуп изражајних средстава и поступака којима се писац служи. –
Теоријска, експлицитна и имплицитна поетика. – Функције књижевне
комуникације упоређене с функцијама природног језика.

3. Књижевни текст у историјскоме контексту
Књижевност у синхронијском пресеку и дијахронијском / историјском низу. – Веза
књижевног дела с историјским контекстом у коме је настало. – Сврха, могућности
и ограничења књижевне периодизацијe. – Појам књижевне епохе. – Појам стилске
формације. – Књижевне школе, правци, струје и покрети. – Однос књижевног
текста према другима, пре њега насталим текстовима. – Међутекстовно повезивање
као појава коју проучава теорија интертекстуалности. – Традиција и иновација у
развоју књижевности.

4. Основи теорије поезије и стиха (стихологије)
Традиционално и савремено схватање песничког језика. – Метар, ритам и
интонација у српскоме усменом и уметничком стиху. – Везани и слободни стих. –
Надстиховни облици: строфе, стални облици и композиција песме. – Песнички
циклус. – Природа песничке слике. – Откривање значења песме.
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5. Основи теорије прозе и приповедања (наратологије)
Мотив као најмања тематска јединица. – Тема, фабула, и сиже. – Аутор и
приповедач. – Ликови. – Основне форме приповедања. – Перспектива из које се
приповеда и тачка гледишта. – Појам фокализације, унутрашње и спољашње. –
Начин организације времена. – Простор у наративном тексту. – Хронотоп као веза
времена и простора. – Значај функционалне раслојености (говорне разноликости) у
језику романа.

6. Допринос модерних теорија тумачењу књижевног дела
Кратак преглед књижевних теорија, од стилистичке критике и руског формализма
до постструктурализма и наратолошких испитивања, у коме се издвајају за
интерпретацију релевантни моменти.

Претходни, теоријски део замишљен је као неопходни увод у практични део – у
само тумачење књижевног дела. Он се зато своди на сажети преглед који иде уз
тумачење изабраних илустративних примера из српске књижевности. Тај се
преглед селективно, по потреби излаже и примењује при интерпретацији песама,
приповедака и романа у току наставе. Увођење студената у вештину тумачења
подразумева лакше уочавање својстава књижевног текста, односно важних
момената у структури дела, као и активирање стеченог теоријског знања да би се
уочене својства текста компетентно објаснила. И зато што је крајњи циљ сама
вештина интерпретације, студент у договору са професором бира и у форми
есеја тумачи једну песму (на крају првог семестра) и једну приповетку (на
крају другог семестра), при чему се користи препорученом теоријском
литературом.

Попис литературе у првом делу упућује на изворе теоријског знања, а у другом
садржи неколико репрезентативних примера тумачења.
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